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Párové hody 2017

Příprava na hody

Stárky a stárci

Zahájení hodů

Kola dokola

Mše u kaple sv. Anny

Senioři – setkání ve starém lomu a na vycházce

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
i když letošní léto uteklo jako voda, doufám, že nás ještě počasí překvapí babím
létem a přinese nám krásné podzimní dny. Všem nám přeji, ať nám to sluníčko ještě vysvitne a užijeme si poslední paprsky před nástupem zimy v kruhu svých blízkých. Školákům a školáčkům přeji úspěšný nástup do nového školního roku a hlavně dobré kamarády, kteří jsou základem pro příjemně strávený čas ve školách.
Během letních dnů jsme si mohli užít spoustu kulturních, sportovních a jiných
spolkových akcí v Hostěnicích, které pořádali místní lidé ochotní věnovat čas nám
všem. O jednotlivých akcích si můžete přečíst dále ve Zpravodaji.
Letošní léto nám opět ukázalo, jak cenný zdroj je voda a zejména pitná. Bojovali jsme se suchem a s poklesem spodních vod jednak dovozem vody do vodojemu
a také omezeními ve využívání pitné vody. Ráda bych poděkovala všem uvědomělým občanům, kteří dodržovali omezení, i když chápu, že tato omezení mohou přinášet nepříjemnosti. Važme si zdrojů podzemních vod a snažme se využívat dešťovou vodu co nejlépe, alespoň tam, kde je to technicky možné. Pro příští rok nám
byla přiznána podpora z operačního programu životního prostředí na další průzkumné hydrogeologické vrty a v případě úspěšných vrtů na posílení zdrojů pitné
vody. Nicméně šetřit vodou bude i v dalších letech nutné.
S teplým počasím a po kolaudaci Sportovního areálu Pastviska jsme z plna hrdla mohli využívat nová sportoviště a také se tomu tak dělo.
Ráda bych požádala všechny potenciální uživatele, aby hřiště užívali s řádnou
péčí tak, aby nám všem hřiště mohla sloužit po dlouhou dobu. Také bych ráda poděkovala Spolku Přátel sportu Hostěnice za dosavadní dobrou spolupráci při péči
o samotná hřiště a jejich příslušenství. Dík této spolupráci mohou všichni občané
Hostěnic užívat všechna hřiště za symbolický poplatek 200,- Kč / rok (tento příspěvek se vztahuje i na užívání všech ostatních obecních prostor).
S radostí jsem zaznamenala hojnou účast místních na párových hodech, a to jak
v samotném průvodu, tak večer na zábavě. Myslím, že se to letos opět stárkům moc
povedlo a užili si to, i když úvodní chvíle patřily dešťovým kapkám.
Během prázdnin proběhla oprava místní komunikace ve Zbihovách, a to
1. a 2. etapa od hlavní silnice směrem k prvnímu rybníku (ukončení za RD č.p. 8)
a dále směrem k „ovečkám“. Poslední uvažovanou etapu až k prvnímu rybníku nebylo možné zrealizovat díky nedohodě obce s majitely pozemků nutných pro stavbu komunikace. I přesto si myslím, že samotná stavba je pro místní vlastníky nemovitostí i pro nás všechny ostatní velkým přínosem a bude sloužit další řádku let
ku prospěchu všech. A my, celé zastupitelstvo obce, se budeme snažit pokračovat
ve zvelebování naší pěkné vesnice i nadále.
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Během září a října bude probíhat oprava fasády víceúčelového objektu (objektu samoobsluhy, občanského centra a kluboven) včetně klempířiny na celém objektu a dalších menších úprav okolí objektu. Tato oprava s sebou nese ztížené podmínky pohybu zejména v okolí budovy, proto Vás prosíme o opatrnost při pohybu
uvnitř či v jejím okolí a děkujeme za zvýšenou toleranci. Určitě to bude stát za to.
Tato akce bude spolufinancována z rozpočtu Jihomoravského kraje a společnosti
Českomoravský cement, a.s.
Dále byla uzavřena kupní smlouva na hasičský dopravní automobil s devíti sedadly, jehož realizaci zajišťuje firma TECHSPORT, s.r.o., a který bude poté naší jednotce SDH sloužit k přepravě k zásahům v rámci IZS a pro potřeby obce. Spolufinancování hasičského dopravního automobilu je zajištěno z dotace Ministerstva vnitra – GŘHZS a z dotace Jihomoravského kraje.
Přichází doba podzimu a pošmourného počasí, ale věřím, že i přesto budete
v dobré náladě. Přeji nám všem, ať malým nebo velkým, úsměv na tváři a odvahu
pouštět se do nových výzev.
Krásné babí léto Vám přeje
Eva Karásková

Rozhovor
Děti se ptají
Rozhovor s předsedkyní Klubu seniorů paní Ludmilou Kousalíkovou
1. Co Vás baví na tom vést Klub seniorů?
Na vedení Klubu seniorů mě baví, když se setkáme v OC nebo na taneční zábavě
nebo také při opékání špekáčků v bývalém lomu a všichni jsou spokojeni.
2. Jak dlouho bydlíte v Hostěnicích a co Vás sem přivedlo?
V Hostěnicích bydlím od roku 1966 a přivedl mě sem manžel.
3. Co Vás baví dělat ve volném čase?
Ve volném čase ráda luštím křížovky.
4. Co Vás v současnosti nejvíce těší?
V současnosti mě nejvíce těší, že stále svítí a hřeje sluníčko. Také se těším, až
bude led, že budu vozit vnoučata na krasobruslení.
5. Jaké máte plány s Klubem seniorů v příštím roce?
S Klubem seniorů v příštím roce máme naplánované vycházky, setkávání v OC,
také taneční zábavu v sále restaurace U Stupárků nebo relaxační zájezd do Piešťan.
6. Odkud pocházíte a co jste v mládí dělala? Jaká byla Vaše profese?
Narodila jsem se v Kostelci u Kyjova. Rodiče postavili dům v Brně-Bohunicích,
kde jsem chodila do školy. V Bohunicích byl oddíl házené, kam jsem s kamarádka2
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mi chodila. Také jsme jezdily na různé soutěže, radost byla, když jsme vyhrály a trenér nás pochválil. Vyučila jsem se obráběčkou kovů, později jsem si udělala večerní ekonomickou školu s maturitou při zaměstnání. Jako plánovačka jsem pracovala v První brněnské strojírně.
7. Máte nějaký zlozvyk, o kterém byste nám řekla?
O žádném zlozvyku nevím, mám ráda, když je kolem úsměv, při skleničce veselo a všichni jsou spokojeni.
Děkuji za rozhovor.
Tentokrát se ptala Majda Karásková.

Co se událo v naší obci
1. Rekonstrukce místní komunikace k prvnímu rybníku
Oprava komunikace k prvnímu rybníku byla dokončena ke konci srpna. Postup
prací probíhal víceméně bez zásadních problémů, menší potíže byly řešeny v průběhu stavby k naší spokojenosti. Děkujeme občanům za trpělivost při probíhající stavbě.
2. Sportovní areál Pastviska
Areál byl zkolaudován 3.7.2017. Byla uzavřena nájemní smlouva se Spolkem Přátel sportu Hostěnice (dne 26.6.2017) na jednu z šaten – na základě záměru obce
pronajmout nemovitý prostor v objektu provozní budovy Sportovního areálu Pastviska, zveřejněného na úřední desce obecního úřadu od 6.6.2017 do 22.6.2017,
za 1,- Kč ročně a s povinnostmi vyplývajícími z dohody o spolupráci na údržbě
sportovního areálu.
3. Menší intenzifikace ČOV
S firmou VHZ-DIS, spol. s r.o. byla uzavřena smlouva o dílo na úpravy technologie na naší čistírně odpadních vod. Tato úprava by měla přinést jednodušší údržbu
samotné čistírny, lepší stahování kalu a účinnější finální dočištění.
4. Revitalizace víceúčelového objektu
Na základě poptávkového řízení byla uzavřena smlouva o dílo s firmou Mavmig, s.r.o., která bude realizovat opravu jižní fasády objektu včetně opravy klempířských prvků na celém objektu a úpravy otvorů pro vchodové dveře, výměnu vchodových dveří, pořízení mobiliáře před Občanské centrum, korekci ploch a stavbu přístřešku – venkovního skladu za celkovou cenu 461 089,- Kč vč. DPH. Řezivo
na stavbu přístřešku bude dodáno samostatně.
5. Posílení vodních zdrojů
Byla vypracována projektová dokumentace na průzkum, posílení vodních zdrojů a nový přívodní vodovod a probíhá územní řízení. Současně nám byla na základě naší žádosti přiznána podpora formou dotace ze Státního fondu ŽP ČR ve výši
80 % celkových uznatelných výdajů.
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6. Jednoduchá pozemková úprava
JPÚ v k.ú. Hostěnice, lokalita Kopeček, Státní pozemkový úřad vydal dne
12.6.2017 rozhodnutí, kterým byly JPÚ schváleny. Proti tomuto rozhodnutí se odvolal jeden z účastníků řízení. O dalších krocích vás budeme průběžně informovat.
Za Obec Hostěnice Eva Karásková

Oprava komunikace k prvnímu rybníku
Tak jsme se dočkali!
Po dlouhých letech došlo na vybudování regulérní silniční komunikace v jedné
z nejstarších částí (ne-li přímo té nejstarší) naší obce. Především její obyvatelé tak
už mají přístup (i příjezd) ke svým domům na solidní úrovni. A my všichni ostatní
můžeme při procházkách k rybníkům či do lesů v jejich okolí alespoň uvnitř zástavby užít skutečnou, tj. dlážděnou silnici. Na tomto místě dlužno dodat, že delší pokračování této vozovky znemožnil nesouhlas vlastníků pozemku, na nichž se cesta (resp. projekt nové komunikace) nachází. Bohužel …
Realizovány tak byly dva
úseky (či etapy). První, v části od ústí řešené vozovky
na hlavní silnici (někdy nazýváno průtah) č. II/383 až
po dům č.p. 8, měří 93 m.
Druhý úsek od křižovatky u bývalého domu č.p. 12
do zatáčky u garáže za RD
č.p. 11 má délku 69 m. Celá
hlavní trasa byla vydlážděna
historizující šedou betonovou zámkovou dlažbou, plochy vymezující několik málo
parkovacích míst a nezbytně nutná místa ke vsakování byly vydlážděny obdobnou dlažbou, ale tzv. vegetační, rozuměj lepšího vsakování schopnou. V začátku
i konci prvního úseku jsou
zřízeny za účelem zpomalení dopravního provozu (vozi4
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del i cyklistů) příčné „zpomalovací“ prahy. Dle možností kanalizace bylo provedeno odvodnění komunikace.
Dle výsledků výběrového řízení byla realizací stavby pověřena společnost STRABAG, a.s. Tato za celkovou cenu 1 513 786,34 Kč Kč vč. DPH (vč. drobných víceprací
cca 72 tisíc Kč) provedla stavební práce, věřím, že ke spokojenosti všech.
V této chvíli již je možné komunikaci volně a všemi užívat a těšíme se z toho, společně s Vámi.
Bořivoj Srba, místostarosta

Informace obce a obecního úřadu
Výpis usnesení ze zasedání ZO Hostěnice č. 4/2017
konaného dne 27. 7. 2017
přijatá usnesení:
usnesení číslo 34/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje ověřovatele zápisu číslo 4/2017 pana
Mgr. Bedřicha Horného a pana Ing. Bořivoje Srbu, zapisovatelku zápisu paní Růženu Debnárovou.
usnesení číslo 35/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje následující program zasedání číslo
4/2017:
1. Technický bod (volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu, schválení programu
zasedání)
2. Kontrola úkolů
11/2/2017 Přijetí dotace z rozpočtu JMK na realizaci projektu Pořízení nového
dopravního automobilu pro JSDH
3. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 5/2017
4. Rozpočtové opatření obce Hostěnice číslo 6/2017
5. Žádost SDH Hostěnice o příspěvek na Párové hody 2017
6. Schválení kupní smlouvy na pozemky pod komunikací Na Kopanina
od …….. (p. č. 162/5 a 162/9 v k.ú. Hostěnice)
7. Schválení dohody o nabytí vlastnictví k nemovitosti – novostavba provozní
budovy Sportovního areálu Pastviska
8. Zřizovací listina PO MŠ Hostěnice a smlouva o výpůjčce
9. Pověření starostky obce k provádění rozpočtových opatření obce Hostěnice
10. Destinační management MAS Moravský kras
11. Smlouva s Ing. Josefem Jeschem, CSc. provozovatelem ČOV Hostěnice
12. Informace občanům
13. Různé
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usnesení číslo 36/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 5/2017. Rozpočtovým opatřením nedošlo k navýšení na straně příjmů, výdajů
a financování (příjmy, výdaje, financování 0,- Kč), jedná se jen o přesuny mezi paragrafy (příloha č. 3 zápisu číslo 4/2017).
usnesení číslo 37/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje rozpočtové opatření obce Hostěnice
číslo 6/2017.
Rozpočet bude na straně příjmů navýšen o částku 31 300,- Kč, na straně výdajů
o částku 31 300,- Kč, financování 0,- Kč (příloha č. 4 zápisu číslo 4/2017).
usnesení číslo 38/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje finanční dotaci - příspěvek na akci „Párové hody Hostěnice 2017“ ve výši 20 000,- Kč.
usnesení číslo 39/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 9/2017 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Párové hody Hostěnice 2017“.
usnesení číslo 40/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Kupní smlouvu o koupi nemovité věci,
pozemku p.č. 162/9 v k.ú. Hostěnice o výměře 609 m2 za cenu 122 000,- Kč a pozemku p.č. 162/5 v k.ú. Hostěnice, o výměře 74 m2 za cenu 10 000,- Kč, cena celkem
za oba pozemky je 132 000,- Kč.
usnesení číslo 41/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Dohodu o nabytí nemovitosti výstavbou, a to novostavby „Provozní budovy Sportovního areálu Pastviska” s firmou
STAVBY TINKA, s.r.o. Hostěnická 500, 664 07 Pozořice.
usnesení číslo 42/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice schvaluje Zřizovací listinu PO MŠ Hostěnice
s účinností od 1.8.2017.
usnesení číslo 43/2017
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starostky
obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření bez omezení. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starostky obce na nejbližším zasedání zastupitelstva obce konaném po schválení rozpočtového opatření starostkou.
usnesení číslo 44/2017
Zastupitelstvo obce Hostěnice bere na vědomí územní působnost Destinačního managementu oblasti „Moravský kras a okolí“ na území Obce Hostěnice a hlásí
6
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se k území turistické oblasti „Moravský kras a okolí“. K této oblasti náleží společně
s obcemi sdruženými v DSO „Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras“.
usnesení číslo 45/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění odborné pomoci při provozování ČOV a kanalizace mezi Obcí Hostěnice a Ing. Josefem Jeschem, CSc.

Informace o době a místě konání voleb
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 20. a 21. října 2017
Dle § 15, odst. 1) zákona č. 247/1995 Sb. o Volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
v obci Hostěnice bude probíhat hlasování v jednom volebním okrsku.
Sídlo volebního okrsku:
Obecní úřad Hostěnice
Hostěnice č.p. 57
664 04 Mokrá
20. října 2017
21. října 2016

hlasování v době od 14.00 do 22.00 hodin
hlasování v době od 8.00 do 14.00 hodin

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad,
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
O tento způsob hlasování můžete požádat v kanceláři Obecního úřadu Hostěnice, nebo na tel.č. 544 250 763.
Růžena Debnárová
za obecní úřad

Termín odečtu vodoměrů
V letošním roce jsme přešli na nový výpočet vodného a stočného. Cena vodného je 37,95 Kč/m3 a cena stočného je 31,05 Kč/m3, celková částka je 69,- Kč/m3
včetně DPH 15%. Odečty vodoměrů budou probíhat v měsíci listopadu pracovníkem obce Hostěnice. Přesné informace o fyzických odečtech budou s dostatečným předstihem oznámeny doručením informací do vašich schránek a na www.
hostenice.cz.
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Žádáme majitele rodinných domů, aby zabezpečili vodovodní šachty před příchodem zimy tak, abychom předešli zamrznutí vodoměrů a následným poruchám
na vodovodním řadu.
Děkujeme, Obec Hostěnice

Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského
průkazu a cestovního pasu
Potřebujete požádat o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu
a nejste právě v místě svého trvalého pobytu?
Žádost o oba osobní doklady můžete podat u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22. Záleží na vás, který z těchto úřadů si vyberete. Vyhotovený osobní doklad vám předá
úřad, u kterého jste podali žádost.
Předpokládáte, že nebudete moci převzít občanský průkaz nebo cestovní
pas u úřadu, u kterého jste požádali o jeho vydání?
Občanský průkaz nebo cestovní pas můžete převzít u jiného obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, který si zvolíte při podání žádosti. Za převzetí občanského průkazu nebo cestovního pasu u jiného úřadu zaplatíte správní poplatek
100 Kč. Pozor, to neplatí, jedná-li se o převzetí cestovního pasu vydaného ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. V tomto případě můžete cestovní pas převzít pouze
u úřadu, u kterého jste podali žádost o jeho vydání.

Vítání občánků
V neděli 25.6.2017 mi bylo velkým potěšením, že jsem mohla přivítat společně
s členkami sociálně-kulturní komise Renatou Konvalinkovou a Ludmilou Kousalíkovou do života 3 nové Hostěňačky. Na malé slavnosti, která se tradičně odehrává v obřadní síni obecního úřadu, se sešly rodiny tří holčiček. Kromě mého přání
do života a slov sociální komise si mohly rodiny poslechnout vystoupení dětí pod
vedením Katky Halouzkové. Malí občánci dostali drobné dárky a na památku domovské listy. Prožili jsme společně pěkné sváteční odpoledne, na které snad rodiče budou rádi vzpomínat.
Mezi nové občánky byli v obřadní síni zapsáni: Kristina Havlová, Nela Němcová
a Valerie Horáková.
Všem rodičům přejeme hodně trpělivosti a radosti z dětí a přivítaným občánkům šťastný a spokojený život v naší vesnici.
Fotografii dokumentující tuto malou slavnost najdete na přebalu.
Za Obec Hostěnice Eva Karásková, starostka
8
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Knihovna - povinná i nepovinná četba
Povinná četba na základních i středních školách prošla v posledních letech velkými změnami. Ze seznamů knih školáků zmizela nezáživná klasika, naopak seznamy pro maturanty se prodloužily a dávají studentům volnější ruku ve výběru četby k maturitě.
Na tyto změny se snažím reagovat i při nákupu nových knih a vycházím přímo
z konkrétních seznamů, které mi přinášejí čtenáři. V knihovně tak nenajdete jen Boženu Němcovou, Aloise Jiráska nebo Karla Čapka, ale také například knihy Frankenstein, Zbabělci, Pygmalion, Ezopovy bajky nebo Rozmarné léto.
Fond knihovny se pravidelně rozšiřuje také o některé novinky a bestsellery z knižního trhu. Z nejnověji zakoupených jsou to například Paula Hawkins - Do vody, Jo
Nesbo - Žízeň nebo Jan Masaryk.
Raritou mezi novými knihami je soubor povídek Tři roky s kocourem, jehož autorem je náš spoluobčan Petr Šotnar.
Hostěnická knihovna je otevřená každou středu od 16 do 18 hodin.
Ivana Dostálová, knihovnice

Informace o odpadech
• Sběr bioodpadu (větve do průměru 4 cm, listí, odpad ze zahrad, piliny, hobliny , atd.) a stavební suti (max. dvě stavební kolečka) se bude konat ve dnech
14. a 15. října v areálu čistírny odpadních vod v době od 8.00 do 12.00 hodin.
• Kontejnery na bioodpad (hnědá barva), které jsou umístěny na návsi u samoobsluhy, v parčíku u Baršového, u čistírny odpadních vod a Na Kopečku budou
v provozu do 30.11.2017, jarní provoz od 1. 4. 2018.
• Dotované kontejnery na bioodpad si budou moci vyzvednout občané, kteří
o ně projevili zájem, během měsíce října 2017. Podrobné informace o distribuci budou upřesněny na webových stránkách obce, na vývěsce, kabelové televizi a místním rozhlasem.
Růžena Debnárová
za obecní úřad
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Společenská rubrika
Srdečné blahopřání k nastávajícímu významnému životnímu jubileu:
září:
Jan Pichert
70 let

narozené děti

říjen:
Milana Kučerová

70 let

listopad:
Marie Jakubcová

70 let

červenec:
Emily Šlofová
září:
Jan Siksta

červenec úmrtí:

Marie Boudná
Růžena Debnárová
za ohlašovnu evidence obyvatel OÚ Hostěnice

Školství
Mateřské škola Hostěnice
Naše mateřská škola je od 1. září 2017 zapojena do Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání projektem Personální podpora a vzdělávání pro MŠ
Hostěnice. V rámci výzvy tzv.
Šablon pro MŠ jsme získali z fondů EU celkovou částku
269 252 Kč.
Během dvou let trvání projektu se pedagogové naší MŠ zúčastní vzdělávacích akcí, jejichž
cílem bude posílení kompetencí
učitelů v oblasti individualizace
vzdělávání, navázání spolupráce
a předávání zkušeností s pedagogy z jiné mateřské školy.
Pasování předškoláčků
10
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Po dobu příštího školního roku budeme v rámci projektu využívat školního asistenta, který bude vypomáhat zejména při organizaci výuky, při osobní hygieně
a péči o mladší děti.
Těšíme se na nové poznatky ze školení, která jsou finančně velmi náročná a bez
projektu bychom je nemohly absolvovat, a hlavně na zlepšení naší pedagogické
práce v souvislosti s nimi.
Mgr. Dana Kousalová,
ředitelka MŠ

Dětský lesní klub Stromík
JE TO ZASE TADY!
4. září ráno zavrzala branka,
ozvalo se halasné ahóóój a zahradě kolem Axmanovy hájenky skončil čas letního ospalého
bytí, klidu, který rušil jen cvrkot
cvrčků a k večeru netopýří letecká přehlídka.
Stromík znovu ožil dětmi.
Po prázdninách dospělejšími,
v nohavicích a rukávech, které se přes léto záhadně zkrátaily, s hlavou plnou prázdninových zážitků a s batůžky plnými touhy poznávat a objevovat.
V letošním školním roce Stromík uvítal rekordní počet dětí – v šatničkách nově
upraveného zázemí je 41 věšáčků a skříněk. Přišlo mnoho malých dětí, které každé
ráno musí sebrat všechnu odvahu, aby dokázaly zamávat mamince a poprvé v životě zkusit být sám za sebe, ale je s námi i banda dvanácti zkušených předškoláků.
Díky tomu, že DLK Stromík splňuje podmínky MŠMT pro povinné předškolní vzdělávání, se i tyto děti mohou připravovat na školní docházku ve školce bez zdí a plotů.
Podzim ve Stromíku každoročně otevírá Slavnost sklizně a úrody. Oblíbené moštování, opékání jablek a „hadů“ a posezení u ohně bude spojeno s pracemi na zahradě klubu. Rádi bychom pozemek kolem zázemí školky upravili jako permakulturní zahradu plnou rostlin a keřů, ze kterých budou mít radost a užitek nejen děti
a dospělí, ale i ptáci a drobné zvířectvo, které se na zahradách přirozeně vyskytuje. Jestli rádi relaxujete s rukama zahrabanýma do hlíny, při zpěvu ptactva a blahodárné vůni lesa, přijďte za námi v sobotu 14.10. 2017 od 9.00 hod., rádi vás uvidíme!
Krásné podzimní dny plné barev a vůní
Vám za DLK STROMÍK přeje Tereza Jiráčková
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2017
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Základní škola Mokrá
SEDMÁCI A OSMÁCI NA JEZU KRKAVEC
Tradičně tráví třídy druhého stupně předposlední červnový týden na školách
v přírodě a tradičně se sedmý a osmý ročník vydává na cestu směr jižní Čechy, Veselí nad Lužnicí, kemp Jez Krkavec. Letos se nám cesta trošku zkomplikovala kvůli
nekonečným výlukám a opravám na silnicích i dráze, ale počasí nám vše vynahradilo. Celý týden vládlo slunečné, velmi teplé počasí, které dovolovalo nekonečné
koupání. Na druhou stranu nutno přiznat, že čeho je mnoho, toho je příliš, a tak byl
kvůli tropickým teplotám upraven i středeční a čtvrteční program a znatelně zkráceny vodácké i cyklistické trasy.
V pondělí po zabydlení v chatkách všichni vyzkoušeli vodu Nežárky. Osmáci již
zkušeně díky loňskému kurzu, sedmáci často nejistě a s obavami, ale všichni zvládli instruktáž na výbornou, a tak se sedmáci mohli v úterý vydat na cca 20 km dlouhou
pouť po Nežárce. Osmáci „osedlali“ svoje dvoukolé oře a zamířili na překrásný zámek
Červená Lhota vzdálený asi 20 km. Bohužel se ukázalo, že fyzička všech není taková,
jakou bychom si přáli, a tak především zpáteční cesta, obzvláště posledních 10 km,
byla velmi náročná a stresující. Nicméně všichni jsme dorazili do základního tábora
ve zdraví a zaslouženým odpočinkem nabrali síly, abychom se ve středu zúčastnili štafetového triatlonu na zdejší pískovně. Učitelé strategicky namíchali družstva tak, aby
v nich byli zastoupeni jak sedmáci, tak osmáci, jak holky, tak kluci, jak rození sportovci,
tak ti méně zdatní. Závod startoval kormidelník družstva, jehož úkolem bylo v co nejkratším čase převézt běžce. Ten pak vyrazil na svou trasu, aby štafetu předal cyklistovi, jenž celou soutěž finišoval. Všichni se určitě skvěle bavili a za obdivuhodné výkony
si všichni zúčastnění vysloužili osvěžující zmrzlinovou odměnu. Vítězové si smlsli trošku víc. Krásný den jsme zakončili u táboráku s opékáním špekáčků.
Čtvrteční sportování bylo kvůli vedru zkráceno. Odpoledne se zájemci koupali
pod jezem, hráli míčové hry, nebo prostě jen odpočívali, povídali si, hráli karty. Byli
jsme tak unavení, že ani o večerní diskotéku většina z nás nestála.
No a pátek patřil balení, úklidu a loučení. Uteklo to jako voda. Cestování ve vysokých teplotách nebylo právě nejpříjemnější, ale zvládli jsme i tuto poslední část
naší školy v přírodě. Všem se jistě moc líbila. Jsme rádi, že máme možnost takto
společně vyjet, vyzkoušet si svoje síly a pobýt s kamarády i mimo lavice. Příští rok
vyrazíme zase! Loučíme se vodáckým AHOJ!
Za celou výpravu Jarmila Hořavová

ŠKOLA UŽ JE TADY...
Nový školní rok jsme zahájili již tradičním happeningem. Ráno se před školou
rozezněly známé westernové melodie. Děti přišly oblečeny jako indiáni, kovbo12
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jové, šerifové a další obyvatelé Divokého Západu. Mnozí se přes prázdniny neviděli,
a tak si měli co vyprávět. Tento den byl zvláště výjimečný
pro naše prvňáčky, kteří dorazili v bohatém doprovodu
rodinných příslušníků. Andělé z devátých tříd se prvňáčků hned ujali, aby je seznámili s programem, a především
během celého školního roku
budou naše nejmenší navštěvovat a pomáhat.
Poté, co děti splnily drobný úkol, přivítal nás svým proslovem pan starosta Ryšánek a nový pan ředitel Pětivlas. Celá škola pak udělala špalír pro prvňáčky, kteří tak
slavnostně vešli do školy. Přejeme všem žákům i učitelům, aby pro ně školní rok nebyl divoký, ale příjemný a úspěšný. Abychom se naučili spoustu nových věcí, a také
abychom zažili ve škole s přáteli prima čas.
Jana Kadaňková

Z činnosti organizací
SDH HOSTĚNICE
Vážení spoluobčané,
dovolte mně krátké seznámení s činností Sboru dobrovolných hasičů v Hostěnicích.
V květnu jsme se vrátili z Ukrajiny, kam jsme darovali naše zásahové vozidlo, které sloužilo výjezdové jednotce v Hostěnicích 20 let. Z týdenní výpravy připravujeme dokument, který bychom vám rádi v listopadu představili.
V červnu jsme byli s Tatrou v Ochozi na dětském dni, kde sklidila obdiv malých
i velkých návštěvníků.
Dne 9. 6. 2017 proběhl součinnostní výcvik jednotek SDH obcí Babice nad Svitavou, Ochoz u Brna, Hostěnice a Mokrá-Horákov. Předmětem výcviku byla likvidace
požáru zemědělského objek tu v bývalém zemědělském družstvu v Ochozi u Brna.
Objekt je dnes využíván jako konírna s jízdárnou.
V srpnu jsme se připravovali na již tradiční párové hody, které se konaly 19. srpna.
Počasí nás a hlavně stárky trochu potrápilo, ale nakonec se umoudřilo a hody mohly začít. Na večerní zábavu přišlo téměř 220 lidí, k tanci hrála dechová hudba Svatobořáci. Chtěl bych poděkovat všem stárkům a stárkám, hasičům a hasindám a všem,
kdo pomáhal při přípravách hodů. Díky patří i Obci za finanční podporu takové akce.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2017
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Dále jsme dělali malou ukázku pro dětský tábor v bývalých kasárnách, kde měla
největší úspěch nastříkaná pěna a děti si v ní mohly trochu zařádit.
Koncem srpna jsme byli na oslavách hasičů z Kanic, kteří slavili 125 let od založení.
Začátkem září jeli čtyři členové na stáž na stanici do Pozořic, kde se celý den seznamovali s technikou. Toto školení je pro nás přínosem a dík patří Tomášovi Zeinerovi za jeho přípravu.
V říjnu se naše jednotka účastní Babického záchranáře, kde bude získávat zkušenosti na stanovištích, kde práci jednotky hodnotí zkušení profesionální hasiči.
V říjnu by naše obec měla dostat nový devítimístný vůz Ford Tranzit, který se
obec rozhodla pořídit díky vypsaným dotačním titulům Ministerstva vnitra – GŘHZS ČR a Jihomoravského kraje.
Jen ještě připomenu sběr starého železa 14. 10. a lampiónový průvod 17. 11.
Toto byl krátký přehled akcí a pamatujte: Váš požár, naše starost.
Kontakt: www.sdhhostenice.cz, www.sdhhostenice.rajce.idnes.cz,
www.facebook.com/sdhhostenice/
Za SDH Josef Zítka

Z činnosti Spolku Přátel sportu Hostěnice
Letošní léto zahájili sportovci tradičním nohejbalovým turnajem trojic. Sedmého ročníku se zúčastnilo 8 družstev. Vzhledem k možnosti hrát letos již na dvou
hřištích si manšafty zahrály bez rozdělení do skupin. Na stupních vítězů si na třetí
stupínek stouplo družstvo Hostěňáků, stříbrnou pozici vybojovala trojice ze Sivic
a pohár pro vítěze opět putuje spolu s obhájci loňského titulu do Ochoze.
O týden později, první červencovou sobotu, proběhlo na Pastviskách ve večerních hodinách vyhlášení vítězů prvního ročníku fotosoutěže „Hostěnický objektiv“.
Do soutěže se přihlásilo dvacet fotografů, vč. čtyř začínajících do dětské kategorie.
Odborná porota i široká veřejnost měla tedy nelehký úkol vybrat ten nejzajímavější snímek z celkem 77 fotografií nejrůznějších motivů i žánrů.
Všechny fotografie byly promítnuty na projekční plátno a poté už nic nebránilo
samotnému vyhlášení.
Hlasování odborné poroty:
1. místo Radim Machula – Hrkání
2. místo Aleš Moravec - Porost orseje
3. místo Vratislav Čmiel – Zamrzlé šišky
Hlasování veřejnosti:
1. místo Jitka Bajerová – Podzimní nostalgie
2. místo Jan Dostál – Blátivé Vánoce
3. místo Jitka Bajerová - Podzim u rybníka
14
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V dětské kategorii zvítězily dle poroty všechny fotografie, které zaslaly děti Alžběta Hradilová (8 let), Daniel Labonek (5), Martin Matiašovic (8) a Jana Matiašovicová (10), která zvítězila v hlasování veřejnosti s fotografií Mraky nad Hostěnicemi.
Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na další ročník.
Z dalších letních akcí stojí určitě za zmínku předvečer tradiční pouti u kaple sv.
Anny, kdy jsme opět uspořádali Anenskou zábavu. Ve starém lomu se sešlo na 180
hostů, kterým k tanci zahrála kapela Kulomet. Dále pak stále probíhající Letní tenisová liga a začínající sportovní kroužek pro děti se zaměřením zejména na tenis.
Sportovní kroužek začal fungovat po letních prázdninách, kdy byla velká šance
oslovit děti, které přemýšlely, co v novém školním roce budou podnikat po každodenních školních povinnostech. Kroužek je zaměřen především na tenis, pro který máme
již v obci přes letní sezonu dobré zázemí. V zimní sezóně se chceme věnovat i jiným
sportům, co dané prostory dovolí. Je přihlášeno přes 20 dětí, což nás mile překvapilo a potěšilo. Nové zájemce, kteří se ještě hlásí po termínu, už bohužel musíme z kapacitních důvodů odmítat. Pracujeme na prvních tenisových dovednostech ve třech
skupinkách. Děti jsou rozděleny podle věku a dovedností. Menší se učí základům hry
přes sítě na mini tenis, větší už se speciálními míčky pro jejich věkovou kategorii hrají
na velkém hřišti. Přípravě kroužku jsme věnovali poměrně dlouhý čas a nešlo jen o nákup potřebného vybavení. Chtěli jsme se přiučit u zavedených tenisových škol metodice tréninku, strávit tam nějaký čas a vidět práci s dětmi v praxi. Přečetli jsme základní
literaturu a shlédli pár videí na internetu. Tenis je velmi technický a dynamický sport,
založený na přirozených pohybech člověka. Začínáme úplně jednoduchou věcí, jako
je hod míčkem. Hází se do dálky, nebo na cíl. Oblíbený je hod na trenéra, to zvyšuje
motivaci dětí opravdu se trefit. Děti byly na prvním tréninku trochu překvapené, že tenisové rakety vzaly do rukou až v jeho závěrečné třetině, ale bez alespoň základních
dovedností a jejich zvládnutí se neobejdeme. Snad zájem dětí neopadne a sportovní
kroužek se zařadí mezi již zavedené a fungující činnosti a kroužky v naší obci.
Za SPsH Jan Skřivánek a Jiří Marek

Z činnosti klubu seniorů
• 9. 6. jsme šli opékat do lomu - zúčastnilo se 17 spoluobčanů.
• 15. 6. se část našich seniorek zúčastnila oslavy Brněnského folklorního roku,
který byl na Moravském náměstí. Vystoupilo zde 14 krojovaných skupin. Nálada byla úžasná a účast velká.
• 5. 7. jsme si naplánovali vycházku k Jelenici, tehdy se zúčastnilo 11 seniorů.
• 18. 7. bylo domluveno opékání v lomu, kde se sešlo 16 seniorů a domluvila se další akce - opékání 10. 8. Zde se zúčastnil rekordní počet seniorů, a to
22. Jako už vždy největší podíl na spokojenosti seniorů měl p. Filouš. Připravil
oheň a ještě všem uzeniny opékal. Za což mu patří velký dík.
• Poslední opékání se uskutečnilo 8. 9.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2017
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Další akce tohoto roku je naplánovaná na 29. 9. v 17 hodin – posezení v OC.
A pokud bude příznivé počasí, pak vycházka v říjnu a listopadu.
Chtěli bychom pozvat všechny, kteří rádi zpívají a tančí, na pátek 8. 12. 2017
v 17 hodin do sálu restaurace U Stupárků, kde bude hrát skupina MELODIE.
Poslední akcí tohoto roku je „Silvestrovské posezení“ naplánované na 29. 12.
2017 od 17 hodin v Občanském centru.
Výbor Klubu seniorů

Hostěnické Boubelky
Po jarním vystoupení s country tancem nás čekala jako každoročně mše k svátku Svaté Anny, která se konala 30. 7. opět u kaple Sv. Anny pod širým nebem. Počasí bylo velmi teplé, tak jsme se letos poprvé rozhodly, že nepůjdeme v kroji, čímž
jsme velmi zklamaly pana faráře P. Pavla Lacinu, který mši celebroval. Jak nám později sdělil, na naše vystoupení a kroje se vždy těší.
Na mši chodí čím dál více lidí z okolí a o to méně našinců z Hostěnic. Je to velká škoda. Mše pod širým nebem má své kouzlo a zastavení se v hektickém životě
je zvláště pro rodiny s dětmi tolik potřebné. A za slunečného počasí v lese je to přímo pohlazení po duši.
Po skončení mše se účastníci mohli občerstvit domácími koláčky, které napekly
místní ženy. A slavnost pokračovala v restauraci U Stupárků. Na přání jsme panu faráři zazpívaly jeho oblíbené písně a se slibem, že příští rok budeme v krojích, jsme
se s ním rozloučily. Atmosféra byla úžasná, moc vzpomínáme.
Ale nadchází další sezóna a tak jsme začaly trénovat nové vystoupení v krojích.
Uvidíme, jak se nám podaří.
Za Hostěnické Boubelky
Mirka Šotnarová

Kola dokola 2017
Začátek školního roku patří v naší obci již tradičně všem milovníkům kol. Padesátka dětí přijela na místní hřiště na kolech a odrážedlech, aby se mezi sebou utkala nejen v dovednosti jízdy na kole, ale ti starší také v teoretických znalostech. Hrstka dospělých si také zkusila jízdu zručnosti a dopravní test. Na konci zápolení bylo
téměř jedno, kdo je vítězem a kdo poraženým, protože všichni si odnášeli nějaký
drobný dárek za snahu a perníkovou medaili. Děkuji všem, kteří se jakkoli, ať již odměnami nebo prací, na organizaci této akce a jejím zdárném průběhu podíleli.
za Hosten
Kateřina Halouzková
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Večerní tvoření v Hostěnicích – Magické lapače snů a jiné výtvory
Pravidelná akce Večerní tvoření v Hostěnicích je pro mnoho žen skvělou příležitostí vytvořit si jednou za dva měsíce něco
zajímavého, na co doma nemají materiál, prostor ani dostatečnou zkušenost při
práci s novými technikami. Organizátorky
této akce se snaží o co největší pestrost témat, přizpůsobených konkrétnímu ročnímu období. V první půlce roku se Tvoření přesunulo z prostorů RC Broučci do Občanského centra, kde se jako první konal
kurz quillingu (tvoření dekorací z papírových proužků), který vedla šikovná paní Jitka z Mokré. Na dalších akcích jsme vyzkoušely lept skla nebo již tradiční FIMO šperky,
jejichž kreativní zpracování bylo v mnoha
případech až neuvěřitelné.
V rámci srpnového tvoření se skvěle relaxovalo u tvorby lapače snů. Na výběr bylo mnoho barevných kombinací, takže si
mohl každý vytvořit svůj originální lapač chránící před černými sny a zlými duchy.
Dle tradice by měl obsahovat zapletené korálky, které zastaví noční můry, a také
peříčka na koncích, po kterých naopak sklouznou ty dobré sny do naší mysli. Ať už
těmto magickým schopnostem věříme nebo ne, lapače snů jsou i jedinečným doplňkem do interiéru – ložnice, dětského pokoje nebo zkrátka tam, kde se nám líbí.
Všechny výtvory a informace k akcím najdete na www.facebook.com/vecernitvoreni.
Další termín tvoření je 20.10.2017, opět v 19,30 v Občanském centru. Přihlašovat se můžete na mail jana.machulova@seznam.cz.
Termíny Večerního tvoření do konce roku:
25.11. (sobota) – Tvoření s dětmi
15.12. (pátek) – Večerní tvoření s vánoční tématikou
Jana Machulová

RC Broučci
Hola, hola podzim volá a nejen děti do školy, ale i naše malé Broučky, kteří již
pilně tvoří, zpívají a hrají si. Ovšem ani o prázdninách jsme nezaháleli a vyrobili si
např. originální trička s veselými motivy nejen na léto.
No a co náš ještě čeká na podzim? DRAKIÁDA! Drakiáda se bude konat 14. 10.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2017
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na Kopaninách a všechny vás srdečně zveme. Upřesňující informace
budeme postupně zveřejňovat.
A pokud byste si chtěli vytvořit
vlastního draka, tak přijďte za námi
ve čtvrtek 12.10. do Rodinného centra Broučci, kde budeme od 9:00
tvořit.
Za RC Broučky Martina Jelenová
a Hanka Kubíčková Ferrari.

Párové hody
Letos se párové hody uskutečnily v sobotu 19. srpna. Sešlo se nás 12 párů
a o víno se postarali 2 sklepníci. Pro stárky začaly hodové veselice již týden před samotným hodovým dnem. V sobotu proběhlo druhým rokem žádání, kdy si každý
stárek musel krátkou básničkou a splněním úkolu (např. kreslení podle předlohy,
složení a zazpívání vlastní písničky, vyšívání, ...) vysloužit svoji stárku. Ve středu vyrazili kluci pro májky, které si stárky nazdobily a následně jsme je všichni společně
roznesli před domy stárek. Čtvrteční dopoledne patřilo zdobení rozmarýnů, které
se odpoledne rozdávaly při zvaní občanů na hody. V pátek ráno stárci vyrazili pro
máju, letos měřila 29 metrů. Holky ji zdobily a vylaďovaly prostor před samoobsluhou. Mája se musela postavit a ohlídat. Nastal 19. srpen, den, na který jsme se přes
čtvrt roku připravovali. Počasí nám ze začátku vůbec nepřálo, stárky si oblékly pláštěnky a i přes déšť jsme vyrazili na průvod. Pršelo půl hodiny a potom už nespadla ani kapka. U každé stárky jsme se občerstvili, zazpívali a zatančilo se sólo. Večerní hodovou zábavu jsme zahájili slavnostním nástupem, proběhlo sólo stárků, půlnoční překvapení, vynášení stárků a tombola. Celý den i večer nám hrála dechová
kapela Svatobořáci. Velký dík patří všem stárkům a jejich rodinám, SDH Hostěnice,
SPsH Hostěnice, Obci Hostěnice a všem, kteří se podíleli na přípravách hodů. Rádi
bychom Vás pozvali i na Kácení máje, které proběhne v sobotu 7. října od 20:00
v sále restaurace U Stupárků. K tanci a poslechu bude hrát skupina Žízeň.
Hody se vydařily,
nad deštěm jsme zvítězili,
dobře jsme se pobavili,
na zábavu se návštěvníci dostavili.
Všechno dobře dopadlo,
našeho cíle se dosáhlo.
Za všechny stárky
Julie Pospíchalová
18
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Skautské prázdniny
Naposledy jste o nás četli v červnu. To jsme zakončovali naši činnost během
školního roku a chystali jsme se na tábor.
První dva týdny v červenci jsme společně s dalšími oddíly strávili na našem tábořišti u Bohdalovského rybníka. Během letu z New Yorku do Londýna jsme v bouři
ztroskotali na opuštěném ostrově. Nejprve jsme se o sebe museli postarat, postavit si obydlí a zajistit si stravu. Poté jsme mohli začít prohledávat ostrov a vymýšlet
způsob, jak se dostat domů. Nakonec se nám podařilo nasbírat potřebné součástky
a opravit letadlo na cestu domů. Dva týdny jsme žili bez elektřiny, vařili si na kamnech a spali na postelích, které jsme si sami postavili. Uteklo to jako voda, naposledy jsme stáhli státní vlajku a vydali se domů.
Pro většinu starších skautů tím však prázdninové zážitky teprve začínaly. Hned
v pondělí jsme se totiž vydali do Francie, konkrétně do okolí města Bordeaux na západním pobřeží. Jeli jsme sem navštívit náš spřátelený francouzský oddíl, který minulé léto strávil čtyři dny na našem táboře.
Po zdlouhavé cestě autobusem jsme dojeli na jejich tábořiště. Byli jsme poměrně
překvapeni, jak rozdílné jsou tu podmínky oproti našemu táboru. Během čtyř následujících dnů jsme poznávali francouzské zvyklosti, okolí tábora, užívali si společný program a zdokonalovali se v komunikaci v cizím jazyce. Po čtyřech dnech jsme se s francouzskými skautkami rozloučili a vydali jsme se poznat také nějaké kulturní a přírodní zajímavosti. První den jsme strávili ve městě Bordeaux, které je městem vína a mnoha malebných památek. Druhý den jsme se vydali do pobřežního města Arcachon
a na nedaleko nacházející se pískovou dunu Dune du Pilat, která je se svou výškou
110 m největší na světě. Užili jsme si nejen spoustu písku, ale také moře. To však tvořilo pomyslnou tečku za naší výpravou a další den jsme se opět vydali na dlouhou cestu
domů. Byla to pro nás první zahraniční cesta a doufáme, že ne poslední. Přivezli jsme
si spoustu dojmů a zážitků. Děkujeme všem, kteří nám pomohli tuto cestu uskutečnit.
Druhou půlku prázdnin jsme si již užívali každý po svém a těšili jsme se na nový
skautský rok. Ten jsme zahájili společnou schůzkou všech družin ve středu 6. září.
Přivítali jsme mezi nás také 13 nováčků, čímž jsme prakticky naplnili kapacitu oddílu. Nyní máme před sebou pravidelné schůzky a také víkendové výlety, na kterých
nás čeká spoustu dobrodružství a nových dovedností.
Anna Brzobohatá, vedoucí oddílu

Český svaz žen slaví 50 let od založení spolku
Celorepubliková organizace ČSŽ a tedy i Základní organizace ČSŽ Hostěnice slaví letos 50 let své činnosti. Byla založena na jaře 1957 jako partnerská organizace evropských ženských spolků, se kterými spolupracuje aktivně zejména po roce 1989.
Základní témata naší práce na celorepublikové úrovni jsou Mezinárodní solidaHOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2017
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rita žen, Podpora ženské účasti ve veřejném životě a v politice, Ochrana žen
před domácím násilím, Rovnoprávnost v odměňování žen a jiné.
Většina našich členek žije v ČR
na venkově a z toho vyplývá zájem o řešení praktických věcí v občanském životě - dopravní obslužnost, služby pro
ženy a jejich rodiny, kulturní a společenské aktivity, udržování lidových tradic.
V současné době má naše hostěnicVýprava za bledulemi do Rakovce
ká organizace 15 členek ve věku od 50
do 70 let. Rády bychom mezi námi přivítaly mladší ročníky, abychom jim mohly
předat své zkušenosti a získaly novou energii. Pro zájemce uvádím webové stránky naší organizace www.csz.cz, kde získáte kompletní informace i přihlášku.
V listopadu 2017 proběhne v Praze celorepublikový sjezd, který zhodnotí práci
v uplynulých letech a připraví programové zaměření na léta 2018-2022.
U nás v Hostěnicích se budeme věnovat výletům, vycházkám s poznáváním krás
naší oblasti a kulturním zážitkům. Budeme rády, když se k nám přidáte. V případě
zájmu o členství pište na milena.travnickova@seznam.cz nebo volejte 602 506 406.
Nebo prostě přijďte na akci, kterou vyhlásíme rozhlasem.
M. Trávníčková – předsedkyně ČSŽ Hostěnice

Kroužek ručních prací
Pro děti od 7 let organizuje ČSŽ Hostěnice již 4. rokem kroužek, zaměřený na vyšívání a háčkování. Zkoušíme základní vyšívací techniky: přední a stonkový steh,
křížek, ažurka, obšívací steh a jiné. Zvládáme i jednoduché výrobky. Háčkovat jsme
začali letos na jaře, zatím umíme jen základy: řetízek a krátký sloupek. Na podzim přidáme dlouhé
sloupky, vějířky, pikotky a pokusíme se o kombinaci výšivky s obháčkováním.
Přivítáme v našem kolektivu také maminky i tatínky nebo prarodiče, kteří si chtějí vzpomenout
na mládí. Je to úžasný relax. Děti zdarma, dospělí dobrovolný příspěvek na materiál. Začínáme od října, vždy v pátek od 18.00 do 19.00 v Rodinném centru pod samoobsluhou. Poprvé 6.10.
2017. Těšíme se na vás.
Milena Trávníčková
Výstava výtvorů z kroužku ručních prací
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JK Ranč Barevný sen otvírá od září 2017 kroužek pro děti
Mladý rančer
Kroužek je vhodný pro
děti od 5 do 12 let (výjimky jsou možné na základě
domluvy).
Náplní kroužku je
celková péče o koníky
a vzdělávání o životě koní
a dalších zvířátek ranče,
jejich potřebách, plus základy jízdy na koni. Vše
hravou formou. Důraz je
kladen na vzájemnou spolupráci, rozvíjení kreativity a samostatnost.
Kroužek je rozdělen na čtvrtletí. Podle počasí probíhá venku nebo jen ve stáji
plus hry a vzdělávání.
Termíny:
Středa: je zaměřena na mladší děti 5 – 8 let, 16 – 17.30 hod.
Pátek: je pro starší děti 9 – 12 let, 16 – 17.30 hod.
Příspěvky:
platba na měsíc 800 Kč
možná je i na čtvrtletí
2200 Kč
Výcvik je pod dohledem cvičitele s licencí ČJF
Kontakt: MVDr. Veronika Živnová
tel: +420 602 536 254, zivnova.veronika@gmail.com

Hostěnické vzpomínání
140 let hostěnické zvoničky
Pro ty, kdo historii zvoničky ještě neznají, se pokusíme celou historii zvoničky
přiblížit.
Podle písemných záznamů pana Jana Řičánka (nar. 1870) byla zdejší zvonička
postavena v r. 1877 a tak letos uplyne již 140 let od jejího postavení. Zvonička je
po kapli sv. Anny druhou památkově chráněnou stavbou na katastru obce.
Stavba má čtvercový půdorys, postavena je z kamene a cihel. Střechu tvoří dřevěná konstrukce pokrytá pálenými taškami. Ve vrchní části jsou původně nekryté
okenní otvory a ze západní strany je vstupní otvor, který byl určitou dobu zcela bez
dveří. Proto se v dřívější době při zábavách stávala zvonička útočištěm mladých
lidí, kteří si náhle potřebovali cosi důvěrného sdělit.
Zvonička je vybavena zvonem, který odlil zvonař Martin Weber a je na něm nápis „Svatá Anna – ke cti a chvále boží a sv. Martina ulil Martin Weber“. „Zvon má jen
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2017
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asi 30 cm v průměru a váží cca 37 kg. V dřívějších dobách se zvonívalo ručně pomocí provazu a vyžadovalo to určitý fortel, aby zvon zvonil tak jak má. Zvonívalo se
ráno, v poledne a večer, při úmrtí místního občana a při průchodu poutního procesí obcí. Původně zvoníval pastýř a později obecní sluha. Ještě v roce 1948 dostával
obecní sluha za zvonění a služné 600,- Kč. Poslední zvonění obstarával (dobrovolně už bez odměny) pan Ant. Šídlo st., po něm Andělka Bajerová a pak se už nějaký
čas zvonilo jen při úmrtí místního občana.
V r. 1988 byla zvonička vybavena el. pohonem zvonu s časovým spínačem
a od té doby se opět zvoní třikrát denně. Vyzvánění při úmrtí místního občana se
spouští spínačem. (Pokud rodina chce nechat svému zemřelému zazvonit, obstarává to na požádání pan Glozar).
Zvon se štěstím přečkal obě světové války. V dubnu 1917 byly zabírány všechny
předměty z barevných kovů. Z kostela v Pozořicích byly zabaveny dva zvony a další předměty z mosazi a z cínu. Příslušná komise dorazila také do Hostěnic. Jak uvádí první hostěnický kronikář, místní hospodyně se domluvily, oželely ve válce vzácná vajíčka a slavná komise nějak zapomněla dát zvon do soupisu zabavených předmětů. To ve druhé světové válce už zvon takové štěstí neměl. Pro vojenské potřeby
byl zabaven v r. 1942. Po válce byl však objeven v Hamburku a do obce se opět vrátil.
Zdivo zvoničky není nijak odizolováno a tak omítky trpěly a musely se často opravovat a obnovovat. Poslední opravy na zvoničce proběhly v r. 2015, 2001
a 1988 a další opravy i před tím.
V roce 2015 byly současně provedeny i potřebné úpravy pro uložení sochy sv.
Anny. Okenní otvory byly doplněny dřevěnými žaluziemi, byla provedena úprava vstupních dveří a jejich prosklení a po této rekonstrukci byla zvonička dne
20. 9. 2015 vysvěcena a slavnostně do ní umístěna socha sv. Anny, kterou ze sbírky
věřících zhotovil řezbář pan Srostlík z Čech pod Kosířem. Tato socha byla vysvěcena 24. 7. 2011 při mši sv. u kaple sv. Anny. Technický význam této stavby tak byl povýšen na význam sakrální.
V r. 2016 byl zhotoven nový přívod el. energie a nový (lineární) pohon zvonu.
V nočních hodinách je vnitřní prostor zvoničky se sochou sv. Anny osvětlen.
Václav Dostál, kronikář obce

Duchovní okénko
Radost z lásky (3. část)
Pokračujeme v prezentaci dokumentu papeže Františka Amoris Laetitia o lásce
v rodině.
Třetí kapitola uvádí, že jen ve světle křesťanské víry je možné plně pochopit
nejhlubší význam manželství. To je totiž obrazem Boží Lásky. Jenom v pohledu
upřeném na Krista se v plné hloubce poznává pravda o lidských vztazích. Jak víme
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z evangelia, Ježíš se zastává nerozlučitelnosti manželství a odmítá jakoukoliv „tvrdost srdce“, která svého partnera dovede od sebe odehnat a navždy opustit. Papež František v této kapitole stručně shrnuje základní nauku o křesťanském manželství, která spočívá v jeho jednotě a nerozlučitelnosti. Manželství nemá být břemenem, ale jistotou a bezpečím pro všechny členy rodiny. To se tak stane tehdy,
když se muž a žena jeden druhému jednou pro vždy cele darují ve svátosti manželství, slíbí si před Bohem a před Církví lásku, úctu a věrnost, že se nikdy navzájem neopustí, a že spolu ponesou všechno dobré i zlé až do smrti. Jen na tomto
slibu je možno vybudovat „pevný dům na skále“ a nikoliv „domeček z karet“, který
se sesype při prvním lehčím problému nebo objeví-li se třetí atraktivní osoba. Láska manželů odmítá od samého začátku sobecké uzavírání se do sebe, ale je naopak svou podstatou zaměřena k plodnosti. Děti jsou největším darem a dobrem
manželství, v jejichž životě láska přesahuje samotné manžely. Děti jsou nejenom
pokračovateli svého rodu, ale také nositeli ovoce námah, které jejich rodiče vynaložili při jejich výchově. Dítě si zaslouží, aby se narodilo z takové opravdové lásky, a ne jakýmkoliv jiným způsobem. Dítě není pro své rodiče „nutností za každou
cenu“, ale svrchovaným darem jejich plodné lásky. Rodiče, kteří nemohou mít své
vlastní děti, mají hledat způsob, jak své rodičovství darovat jiným způsobem – ať
už adopcí či službou potřebným. Rodič má nejen právo na své dítě, ale také dítě
má právo na své rodiče! Ale hlavně má dítě právo na svůj vlastní život už od samého svého početí!
V závěru kapitoly hovoří František o vztahu rodiny a Církve. Já bych tuto pasáž
převedl do našich místních poměrů, tedy do roviny: rodina a farnost. Farnost potřebuje rodiny a rodina potřebuje farnost. Farnost má být jednou velkou rodinou
a to bude jenom tam, kde se bude skládat z mnoha rodin otevřených životu a svému okolí. Bohu díky, že naše pozořická farnost taková je! Chci poděkovat všem
manželům, kteří zde slaví svá zlatá a diamantová jubilea a ukazují tak mladé generaci krásu manželské věrnosti! Chci poděkovat všem manželům, kteří jsou si věrni i přes těžké problémy, které je potkávají! Chci poděkovat mladým manželům
za otevřenost životu i za to, že se nebojí mít více děti a obětavě je vychovávat! Chci
poděkovat také těm manželům, kteří i přes rodinné starosti dokáží věnovat svůj čas
a schopnosti společenskému životu v různých podobách (zájmové kroužky, volnočasové aktivity, kulturní akce, aj.)! Chci poděkovat snoubencům za opravdovost jejich vztahu, za jejich nezištnou vzájemnou lásku ochotnou obětovat pro rodinu
i svůj vlastní život! A také jim děkuji za trpělivost při dlouhých přípravách na manželství! A konečně se jistě můžeme všichni radovat ze všech mladých lidí, kteří chtějí do budoucna založit a vybudovat opravdový manželský vztah, který bude skutečně pevný a nerozlučitelný!
Pokud jste dočetli až sem, tak přijměte, prosím, mé přání Vám všem k prožití
krásného podzimu a hlavně k upevnění všech rodinných a přátelských vazeb!
Váš
P. Pavel Lacina, farář
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2017
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Přehled akcí
Přehled volnočasových aktivit pro školní rok 2017/2018
Pondělí:
14:00 – 16:00 Ping pong - senioři
16:30 – 18:00 Paravoltiž
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
19:00 – 20:00

Hra na flétnu – mírně pokročilí
Hra na flétnu – pokročilí
Hra na flétnu – tatínci
Trampolíny/step aerobic

Úterý:
15:00 – 16:00 Cvičení pro školkové děti
17:00 – 18:30 Sportovní kroužek pro děti
17:00 – 18:30 Keramika pro všechny
19:00 – 20:00 Power yoga
Středa:
14:00 – 16:00
16:00 – 17:30
16:30 – 18:30
17:00 – 18:30
19:00 – 20:00
20:30 – 22:30

Ping pong – senioři
Malý rančer – 5-8 let
Cvičení – seniorky
Skaut – skauti
Trampolíny/step aerobic
Ping pong – dospělí

Čtvrtek:
09:00 – 12:00 Klub rodičů s dětmi
16:30 – 18:00 Paravoltiž
15:00 – 15.45
15:45 – 16.30
16:45 – 17.30
17:00 – 18:30

Angličtina pro děti – 1. skup.
Angličtina pro děti – 2. skup.
Angličtina pro děti – 3. skup.
Skaut – benjamínci, světlušky
a vlčata
18:00 – 20:00 Angličtina - dospělí
Pátek:
13:00 – 15:00 Ping pong – senioři
24

tělocvična MŠ
farma u Čapků/tělocvična
Brno - Juliánov
RC Broučci
RC Broučci
RC Broučci
tělocvična MŠ

tělocvična MŠ
hřiště Na Pastviskách/tělocvična MŠ
klubovna
tělocvična MŠ

tělocvična MŠ
ranč Barevný sen
tělocvična MŠ
klubovna
tělocvična MŠ
Občanské centrum

RC Broučci
farma u Čapků/
tělocvična Brno - Juliánov
MŠ
MŠ
MŠ
klubovna/OC
RC Broučci

tělocvična MŠ
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16:00 – 17:30 Malý rančer – 9-12 let
ranč Barevný sen
18:00 – 19:00 Kroužek ručních prací pro všechny RC Broučci
18:00 – 20:00 Spolek přátel sportu Hostěnice
hřiště
Neděle:
17:30 – 18:45 Kruhový trénink – ženy
18:45 – 20:00 Kruhový trénink – muži

tělocvična MŠ
tělocvična MŠ

Další kroužky a akce pro děti (výběr z nabídky) v okolních obcích
ve školním roce 2017/2018:
POZOŘICE
Volejbal a minivolejbal od 1. tř.
Út, Čt 16 – 17 h
Orlovna Pozořice, www.orlovnapozorice.cz
Aerobik 2. tř. a mladší
St 15.30 – 16.15 h
Orlovna Pozořice, www.orlovnapozorice.cz
Národopisný soubor Orlík od 4 let
Po 16.30 h
Orlovna Pozořice, www.orlovnapozorice.cz
Výuka náboženství
www.farnostpozorice.cz, P. Pavel Lacina, Monika Hoffmanová
ZUŠ Pozořice
taneční obor, výtvarný obor, hudební obor, literárně – dramatický obor,
www.zus-pozorice.cz
Nabídka kroužků při ZŠ Pozořice na www.zspozorice.cz,
mj. astronomie, kuchtění, včelaření, moderní balet, aj.
MOKRÁ - HORÁKOV
Fotbal pro děti od 6 let
Út, Čt 17 – 18.30 fotbalové hřiště Horákov, www.fcmokra-horakov.cz
Hudební škola R. Meluzín
výuka sólového zpěvu a hry na hudební nástroje
ZUŠ Pozořice, pobočka Mokrá
taneční obor, výtvarný obor, hudební obor, www.zus-pozorice.cz
Nabídka kroužků při ZŠ Mokrá-Horákov
na www.zsmokra.cz: mj. elektrokroužek, dopravní výchova, pěvecký sbor,
bojové sporty, Koumálek, Mokré tlapky, aj.
HOSTĚNICKÝ ZPRAVODAJ 3/2017
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Přehled akcí
Říjen
7. 10.

Kácení máje – zábava od 20.00 hod. v restauraci
U Stupárků, hraje Žízeň
Dýňování – od 17.30 hod. na návsi
Sběr železného šrotu
Drakiáda
Večerní tvoření od 19.30 v „OC“

13. 10.
14. 10.
14. 10.
20. 10.
Listopad
17. 11.
25. 11. (sobota)
25. 11.

Lampionový průvod
Tvoření s dětmi v „OC“
Prasátko - turnaj ve stolním tenise v sále restaurace
U Stupárků

Prosinec
15. 12. (pátek)
23. 12.
termín bude upřesněn
31. 12.

Večerní tvoření s vánoční tématikou v „OC“
Zpívání u Vánočního stromu na návsi s živým Betlémem
Štěpánská zábava v sále restaurace U Stupárků
Silvestrovský běh do vrchu

Sbírka farní charity
Farní charita PozoĜice poĜádá v pátek 20. Ĝíjna
2017 od 16.00 do 19.00 hod. a v sobotu 21. Ĝíjna
2017 od 9.00 do 12.00 hod. sbírku obnošeného
šatstva vþetnČ dČtského textilu, lĤžkovin,
elektrospotĜebiþĤ, školních potĜeb, hraþek
a dalších vČcí, které by ještČ mohly sloužit potĜebným. VČci prosím
pĜineste þisté a zabalené na farní dvĤr.
Naše charita také každoroþnČ pĜispívá na tĜi adoptované dČti
z Indie, dva chlapce a jedno dČvþe. Roþní pĜíspČvek na jedno dítČ
þiní 6000,- Kþ. Kdo by mČl zájem, mĤže pĜi této sbírce pomoci
i malým finanþním darem.
DČkujeme, že nám pomáháte pomáhat!
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Farní charita PozoĜice
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FC MOKRÁ-HORÁKOV, z.s.
hledá trenéra mládeže
Vážení fotbaloví přátelé,
hledáme trenéra k družstvu mladších žáků. Pokud byste chtěli
pomoci s výchovou malých sportovců, kontaktujte vedení
klubu. Trenérská licence není podmínkou.

Kontakty a informace:
naleznete na našich webových
stránkách www.fcmokra-horakov.cz
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